
 

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA
SANITÁRIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE

Fone: 2106 9768

1. LICENÇA INICIAL
a)    Requerimento;
b)    Contrato Social e última alteração (se houver);
c)    Certidão de Inscrição Municipal – CMC;
d)   Comprovante de pagamento da Taxa de Vigilância

Sanitária ;
e)    Certidão de  inscrição de  pessoa jurídica  junto  ao

conselho de classe, constando o nome e registro do
responsável  técnico  pelo  estabelecimento  ou
certidão  de  pessoa  física  se  for  o  caso.  Em  se
tratando de hospital,  entregar também as certidões
referentes aos Serviços de Farmácia e Laboratório;

f) Carteira de identidade profissional do(s) responsável(s)
técnico(s): carteira do conselho;

g) Certificado de limpeza  de caixa d`água (atualizado)
concedido  por  firma  licenciada  pela  vigilância
sanitária  (Em se  tratando  de  firma  localizada  em
outro  município,  anexar  a  cópia  da  licença
concedida pelo respectivo município); *Apresentar

h) Certificado de controle de vetores  e pragas  urbanas
(desinsetização  e  desratização),  atualizado,
concedido  por  firma  licenciada  pela  vigilância
sanitária.  (Em se  tratando de  firma  localizada  em
outro  município,  anexar  a  cópia  da  licença
concedida pelo respectivo município); *Apresentar

i) Contrato com empresa coletora de resíduos, licenciada
pela Vigilância Sanitária. *Apresentar

1.1  LICENÇA DE SERVIÇO  OU CADASTRO  DE
PROFISSIONAIS  AUTÔNOMOS  QUE
PRESTAM CONSULTORIA E MANUTENÇÃO
EM RADIAÇÃO IONIZANTE

a) Requerimento;
b) Todos os documentos requeridos para a licença inicial;
c) Relação dos serviços a serem prestados;
d) Curriculum Vitae;
e) Certificações e diplomas dos físicos;

f)  Relação dos equipamentos  utilizados para  controle  de
qualidade em radiodiagnóstico;
g)  Certificados  de  calibração  dos  instrumentos  de
mensuração;
h)  Cópia  da  licença  sanitária  (caso  se  trate  de  empresa
localizada em outro município).

2.   RENOVAÇÃO
a)  Requerimento;
b)  Última alteração do Contrato Social (se houver);
c)  Certidão  de  Inscrição  Municipal  –  CMC  (se  houver

alteração);
d)  Comprovante  de  pagamento  da  Taxa  de  Vigilância

Sanitária;
e)  Certidão  de  inscrição  de  pessoa  jurídica  junto  ao

conselho de classe,  constando o nome e registro do
responsável técnico ou certidão de pessoa física se for
o caso. Em se tratando de hospital, entregar também as
certidões  referentes  aos  Serviços  de  Farmácia  e
Laboratório;

f)  Carteira  de  identidade  profissional  do  responsável
técnico (Se houve mudança de profissional);

g)   Certificado  de  limpeza  de  caixa  d`água  (atualizado)
concedido  por  firma  licenciada  pela  vigilância
sanitária (Em se tratando de firma localizada em outro
município, anexar a cópia da licença concedida pelo
respectivo município); *Apresentar

h)  Certificado  de  controle  de  vetores  e  pragas  urbanas
(desinsetização e desratização), atualizado, concedido
por firma licenciada pela vigilância sanitária. (Em se
tratando  de  firma  localizada  em  outro  município,
anexar a cópia da licença concedida pelo respectivo
município); *Apresentar 

i)  Contrato com empresa coletora de resíduos, licenciada
pela Vigilância Sanitária. *Apresentar

 3.  OBSERVAÇÕES

      - Além dos documentos relacionados acima, outros que se fizerem necessários serão requeridos pela equipe inspetora no
ato da própria inspeção, como Contratos de Terceirização, Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde –
PGRSS; Manuais de Procedimentos Padronizados – POPs; Certidões/Declarações de Responsabilidades Técnicas; Registros
de Manutenção de Equipamentos;  Escala  de Profissionais,  Documentos comprobatórios de realização de capacitações e
freqüência dos participantes, dentre outros. 
       - Em se tratando de Posto de Coleta que funcione em endereço diferente da Matriz, deverá constar no Contrato Social
uma cláusula referente à sua existência e apresentar também Certidão de Responsabilidade Técnica emitida pelo Conselho de
Classe, referente ao próprio Posto de Coleta.. Caso este funcione no interior de um outro Estabelecimento, deverá apresentar
contrato de aluguel do espaço físico ou declaração de concessão do uso deste espaço. As declarações de desinsetização e
limpeza de caixa d’água deverão ser do próprio local, bem como o contrato com empresa coletora de resíduos, que deverá
conter uma cláusula sobre o destino dos diferentes tipos de resíduos.




